
Stuur je schriftelijke sollicitatie met een
heldere onderbouwing voor 14 mei naar
info@vpcoermelo.nl 
Sollicitatiegesprekken vinden plaats op
woensdagmiddag 25 mei (in overleg met de
kandidaten kan een andere datum worden
gekozen).

Voor inlichtingen kun je contact opnemen met
Minou Koppies, directeur van De Klokbeker. Zij
is telefonisch bereikbaar op 088-7997017. 

WIJ  ZOEKEN EEN COLLEGA DIE :

WIJ  B IEDEN JOU:

De Klokbeker is een middelgrote, christelijke basisschool in Ermelo,

verdeeld over twee locaties. Op dit moment hebben we 15 groepen en gaan

er zo'n 350 kinderen naar onze school. 

Voor onze bovenbouwlocatie aan de Pretoriusstraat zoeken wij een ervaren

intern begeleider.

Op de Klokbeker werken we samen aan goed onderwijs. Er is veel ruimte

voor eigen initiatief en er zijn volop mogelijkheden om te werken aan

professionalisering en onderwijsontwikkeling. 

Op de Klokbeker vormen de christelijke
waarden en normen het uitgangspunt van de
omgang met de kinderen, ouders en elkaar. 

We werken vanuit een positieve benadering:
wat gaat goed en hoe versterk je jouw talent? 

Onze kernwaarden zijn gelijkwaardigheid,
respect en luisteren naar elkaar. 

Wij geloven dat vertrouwen en verbinding de
basis vormen om tot leren te kunnen komen.

De Klokbeker is onderdeel van de VPCO Ermelo.
De VPCO wil haar leerlingen goed onderwijs
bieden. Dat vraagt om enthousiaste,
deskundige en betrokken collega’s. 

Een fijne school met betrokken collega's 

Een team dat gericht is op de ontwikkeling van goed onderwijs 

Een team dat gericht is op samenwerking 

De gelegenheid om gebruik te maken van jouw talenten

Samenwerking met onze professionele IB-er onderbouw

Een netwerk van IB-ers binnen de VPCO Ermelo

Salaris  conform CAO PO, afhankelijk van
opleiding en ervaring;
Bij gebleken geschiktheid behoort een vast
dienstverband binnen één van de scholen
van de VPCO Ermelo tot de mogelijkheden. 

HET TEAM VAN DE KLOKBEKER HEEFT PER 01-08-22

PLEK VOOR EEN

INTERN BEGELE IDER
BOVENBOUW 

 WTF 0,5 - 0,8 

OMSCHRIJVING

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

MEER INFORMATIE

ARBEIDSVOORWAARDEN

MEER OVER DE  WERKGEVER

Als IB-er bovenbouw zet jij je in voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs

voor al onze kinderen waarbij de focus ligt op de groepen 6, 7 en 8. 

Je bent goed op de hoogte van de actuele ontwikkelingen rondom leren,

instructie en kwaliteitsverbetering en bent als lid van het MT

medeverantwoordelijk voor de continue ontwikkeling van de

onderwijskwaliteit binnen de school. 

Je beschikt over een helicopterview en goede analytische vaardigheden. 

Je werkt nauw samen met onze IB-er onderbouw.

Je werkt vanuit een positief christelijke identiteit en geeft mede vorm aan

de christelijke identiteit van onze school.

Je bent een professionele gesprekspartner voor collega’s en ouders en weet

een duidelijke koers uit te zetten. Dankzij jouw goede

coachingsvaardigheden kun je het team op een positieve en constructieve

manier  ondersteunen in hun ontwikkeling.

Tenslotte signaleer je op basis van jouw kennis en ervaring wat de school

nodig heeft en vertaal je dit naar concrete activiteiten.


